
Els projectes inclosos dins de la
Llei de Barris del Coll, a més de les
actuacions de millora del seu espai
públic i els seus equipaments, fi-
nançats amb aportacions del Go-
vern central, converteixen el mo-
ment actual en el d ’inversió
econòmica més gran de la història
al barri del Coll. Aprovades l’any
2007, les inversions al Coll han
marcat un abans i un després en la
seva trajectòria urbana, amb la po-
sada en marxa de projectes que su-
peren els 15 milions d’euros. Entre
els projectes culminats hi ha les es-
cales mecàniques dels car rers
Móra la Nova i Jaume Cabrera, la
plaça Laguna Lanao, l’escola bres-
sol El Gat Negre o l’arribada de la
línia 5 del metro.

15 milions d’euros
d’inversió al barri del Coll

EXPROPIACIÓ

El solar de La Casita
Blanca s’integra en
un gran passeig verd

PROJECTE

És un dels més
importants de l’espai
públic de Gràcia

REALLOTJAMENT

El primer edifici
per a veïns afectats
ja està en ús

Pàg. 3

ENTR EVI STA Pàg. 8

Carles Camps
President de l’Eix Comercial
del carrer Gran de Gràcia

“S’ha de mirar
d’organitzar un comerç
que sigui atractiu per a
les noves generacions”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

La Biblioteca de
Vallcarca i els
Penitents durà el nom
de M.Antonieta Cot

POLIESPORT IU Pàg. 7

XIII edició de la
Nit de l’Esport

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel

EDUC ACIÓ Pàg. 6

Servei Educatiu
de Gràcia
Una eina útil
per a les escoles

Pàg. 5Les escales mecàniques del carrer Jaume Cabrera.

JOSEP MARIA CONTEL

LUIS CLÚA
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Avança la transformació
de l’avinguda Vallcarca

Imatge virtual que mostra com serà l’avinguda Vallcarca un cop acabada la remodelació.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Vila de Gràcia, 2.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic El Coll 93 256 28 77
Aldea, 15-17.
Centre cívic La Sedeta 93 207 36 13
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener 93 210 63 91
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius 93 218 44 85
Travessia Sant Antoni, 6-8.
Espai Jove La Fontana 93 368 10 05
Gran de Gràcia, 190-192

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Jaume Fuster 93 368 45 64
Pl. Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia 93 284 77 90
Torrent de l’Olla, 104
Biblioteca del centre de 93 217 95 27
treball i documentació
Gran de Gràcia, 126.

SERVEIS SOCIALS

Centre El Coll-Zona Nord 93 256 28 88
Aldea, 15.
Centre serveis socials Gràcia 93 291 43 25
Pl. Vila de Gràcia, 6.
Of. serveis socials Generalitat 93 284 27 21
Providència, 42.
Centre d’atenció a 93 458 99 08
disminuïts (infants)
Grassot, 3, 4t.

GENT GRAN

Casal d’avis de Gràcia 93 217 94 11
Mozart, 24.
Casal d’avis Montmany 93 285 04 74
Montmany, 45.
Casal d’avis de Penitents 93 212 60 62
Pg.Vall d’Hebron, 76-78.
Casal d’avis La Miranda 93 284 01 26
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’avis Siracusa 93 219 10 40
Siracusa, 23-27.

ALTRES SERVEIS

Punt d’informació jove 93 284 75 73
Gran de Gràcia, 190-192.
Punt d’informació 93 291 43 30
i atenció a les dones
Pl. Vila de Gràcia, 6.
Centre d’informació 93 285 03 57
i recursos per a les dones
Camèlies, 36.
Oficina de rehabilitació 93 291 65 55
Pl. Vila de Gràcia, 2, 2n.
Centre de recursos 93 237 47 43
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu municipal de Districte 93 285 03 57
Pl. Lesseps, 20-22
C. de normalització lingüística 93 217 87 23
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de recursos pedagògics 93 415 50 98
Topazi, 29.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Av.Vallcarca, 205.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Av.Vallcarca, 169-205.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Pare Claret 93 208 25 70
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard 902 011 040
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc sanitari Pere Virgili) 93 259 44 22
Av.Vallcarca, 169-205. (Edifici Pedraforca)
Servei d’urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h) 93 367 41 00
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la co-
munitat. La participació de
cada veí és fonamental per
mantenir un cert ordre co-
munitari i evitar malente-

sos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.

ACTIVITATS

Dimecres 19 de gener
El timo de la deuda
19.30 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Film inclòs al cicle de vídeo i debats organitzat per
Attac-Gràcia.

Dissabte 29 de gener
La construcció de Gràcia. Les places
10.30 h. Sortida del carrer Berga.
Passeig per diverses places del barri per conèixer anèc-
dotes i detalls singulars i descobrir el procés d’urbanit-
zació de Gràcia. Inscripció: Taller d’Història de Gràcia
Tel.: 93 219 61 34 - 647 843 084
tallerhistoriagracia@gmail.com Preu: 9 euros.
Socis Taller 50% descompte.

TEATRE

Fins al 16 de gener
Equus
Centre Moral i Instructiu de Gràcia (c. Ros de Olano, 9).
Espectacle teatral a càrrec d’Albert Vidal.
Preu entrada: 10 € (descomptes jubilats i joves 6 €.
Socis 5 €).

Dissabte 29 de gener
Cartes d’amor a Stanlin
21 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Obra teatral a càrrec de la companyia Dinàmics Teatre i
dirigida per Juan Mayorga. Preu: 4 €.

INFANTILS

Dimecres 19 de gener
Contes a la mà
18 h. Biblioteca Vila de Gràcia (c. Torrent de l’Olla, 104).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles. De 2 a 4 anys.

L ’A G E N D AW
Dissabte 22 de gener
Satum, el senyor dels anells
18 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22).
Taller amb materials reciclats a càrrec d’Àngels Gil. Hi
col·labora: Agrupació Astronòmica de Sabadell. A par-
tir de 3 anys. Preu: 3,5 €.

Diumenge 30 de gener
El rus de la Melinda
12 h. Lluïsos de Gràcia (pl. del Nord, 7-10).
Titelles a càrrec de Cia. La Closca. Preu: 6 € públic en
general i 1 € menors de 3 anys.

Diumenge 6 de febrer
Orelles fredes, contes amb caliu
12 h. Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al cicle Sac
de rondalles, a càrrec de Raquel de Manuel. A partir de
4 anys.

MÚSICA

Divendres 28 de gener
La banda del Dr. Fargo
21 h. Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Xavi García (bateria), Ignasi Miranda (guitarra), Ra-
mon Vagué (baix) i Juli Fargo (guitarra i veu).

Dissabte 29 de gener
Cantabile
Centre Moral i Instructiu de Gràcia (c. Ros de Olano, 9).
Concert d’hivern a càrrec del cor de noies Cantabile, di-
rigit per Laia Jornet.

EXPOSICIONS

Fins al 4 de febrer
Formes
Centre cívic La Sedeta (c. Sicília, 321).
Exposició de les obres de pintura abstracta de Jeònia.



Belén Ginart

El cineasta Carles Balagué
va acabar de reblar el

mite del meublé L a Casita
Blanca dedicant-li una pel·lí-
cula fa gairebé una dècada.
Ara, l’establiment és a punt
d’anar a terra i d’escriure el fi-
nal de la seva història, en el
marc del projecte de transfor-
mació de l’avinguda Vallcarca
en un gran passeig verd. L’A-
juntament ha aprovat l’expro-
piació de l’edifici per perme-
tre que el planejament vagi
endavant. L’expropiació i l’en-
derrocament de la construc-

ció (segons les previsions,
s’ha de fer el primer semestre
de 2011) formen part de la
modificació del Pla General
Metropolità aprovada el
2002, que preveu la reconver-
sió d ’aquestes finques en
zona verda de nova creació.
La transformació de l’avingu-
da Vallcarca és un dels plane-
jaments públics més ambicio-
sos plantejats pel Districte.
Es tracta de crear un passeig
verd entre la plaça Lesseps i la
ronda de Dalt que millori la
connexió entre els dos punts i
augmenti la qualitat de vida

del veïnat. La magnitud del
projecte obliga a executar-lo
per parts, però en tot cas des
del Districte es valora molt
positivament l’impuls que ha
rebut durant aquest mandat.

En aquest sentit, s’han iniciat
les obres d’ampliació de vore-
res de l’avinguda i han conti-
nuat els processos d’expropia-
ció i enderrocament de les
finques afectades. Fins ara,
han passat per aquest procés
totes les finques situades sota
el pont de Vallcarca, i s’ha
construït el primer edifici de
reallotjament a la façana de
República Argentina i avingu-
da Vallcarca. Aquest edifici es
va acabar el 2008, i el juny de
l’any següent hi van entrar a

viure les famílies reallotjades.
El ritme de les expropacions i
els enderrocs és simultani a la
construcció dels habitatges

per a reallotjaments. Les
obres en marxa canviaran to-
talment la fesomia de l’espai
públic en aquesta zona.
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Imatge virtual de com serà la nova avinguda Vallcarca.

El tram comprès entre la plaça

Lesseps i la ronda de Dalt serà en

un futur una gran taca de color

verd. La remodelació avança amb

iniciatives com l’expropiació

de La Casita Blanca, la qual serà

enderrocada properament

El passeig verd de l’avinguda
Vallcarca va agafant forma

L’obra canviarà
totalment la
fesomia de l’espai
públic a la zona

U N A T R A N S F O R M AC I Ó Q U E V E D E L LU N YA
La idea de transformar l’avinguda Vallcarca ve de lluny. El Pla General Metropolità

(PGM) de 1976 preveia que es convertís en una gran autopista urbana. El projecte de

remodelació es va anar postergant i no es va aprovar fins 26 anys més tard. I ho va fer

amb una notable diferència: l’autopista va ser substituïda per un passeig verd, en el

qual s’està treballant actualment. La complexitat del projecte no permet concretar-ne

encara la data de finalització.

CIUTADANS OPINEN

José María
Martínez
Jubilat

Está bien todo lo que
sea mejorar la zona. Ya
soy mayor y me intere-
sa un espacio para
poder pasear. Estoy
muy a favor de todo lo
que se ha hecho en la
plaza Lesseps.

Maria Rosa Josa
Prejubilada

A mi, d’entrada, em
sembla bé. Abans les
voreres eren molt estre-
tes i la de la dreta no es
feia servir. La veritat és
que ja era hora, perquè
ens mereixem una cosa
d’aquestes característi-
ques.

Esther Llauradó
Jubilada

Sí és veritat el que
diuen que faran, serà
meravellós: que tot serà
un passeig. Jo visc a les
cases del davant i esta-
rem molt bé amb tota
la zona enjardinada.
Tots els veïns estem
molt contents.

Susana Leal
Intèrpret

Muy bien, porque
habrá más zona verde.
Aunque tendrán que
restringir el paso a los
perros porque, si no, se
ensuciará rápidamente.
Supongo que a los que
tienen coches no les
parecerá tan bien.

Lluís Vilaró
Patronista-dissenyador

Tenir davant de casa
un espai verd serà
genial. Serà un llàstima
que tirin a terra La
Casita Blanca, però
valdrà la pena. Caldrà
veure quan tarden les
obres a acabar-se.

Juan Domingo
Álvarez
Pensionista

Todo lo que sea zona
verde es bienvenido, me
parece bien. Se podrá
hacer mejor o peor, pero
está bien que se haga.

Q u è o p i n a d e l p r o j e c t e d e t r a n s f o r m a c i ó d e l ’ a v i n g u d a d e Va l l c a r c a ?

BAGURSA



P L E D E L D I S T R I C T E

Joan Àngel Frigola

La Maria Antonieta Cot
i Miralpeix va ser una

bibliotecària, veïna de Grà-
cia, que destacà per la seva
tasca durant la Guerra Civil
i en els durs anys de la dic-
tadura franquista. La pro-
posta del nom, que va ser
portada al Ple pel Grup de
Treball del Nomenclàtor, va
sortir del Consell de les Do-
nes del Districte. Tots els
grups municipals van agrair
la feina del Grup de Treball.
L a sessió del Ple va co-
mençar amb la felicitació
del president del Districte,
Ricard Martínez, als partits
guanyadors de les eleccions
al Parlament de Catalunya,
celebrades dos dies abans, i
es va felicitar també per l’alt

índex de participació a Grà-
cia. El regidor del Districte,
per la seva part, després de
sumar-se a les felicitacions,
va començar el seu informe
destacant el bateig amb el
nom d’Albert Musons, de

l’espai cultural del carrer Al-
zina, que serà la seu de la
Fundació Festa Major i dels
Castellers de la Vila.
El regidor Guillem Espriu va
presentar els pressupostos
de l’Ajuntament i del Dis-
tricte per a l’any 2011 i ho
aprofità per destacar que a

Gràcia es mantenen les sub-
vencions a les entitats, els
serveis a les persones amb
menys recursos i les inver-
sions, i que tot plegat és
possible perquè Barcelona
és la ciutat menys endeuta-
da. PSC i ICV-EUiA van vo-
tar-hi a favor, CiU i PP ho
van fer en contra i ERC s’hi
va abstenir tot al·legant que
estaven pendents de la ne-
gociació que s’estava duent
a terme a escala de ciutat.
Per altra banda, el conseller
Xavier Barberà va informar
sobre els preus públics dels
equipaments municipals
per a l’any 2011. El Ple va
acabar-se amb una declara-
ció institucional de suport
al Reglament d’Ús del Ca-
talà a l’Ajuntament de Bar-
celona que ha estat recorre-
gut davant el tribunal
Constitucional. Hi van vo-
tar a favor tots els grups
municipals, excepte el PP,
que ho va fer en contra.

Un moment del Consell Plenari celebrat el dia 30 de novembre.

El darrer Ple de l’any 2010 va informar
favorablement per unanimitat que la
nova Biblioteca de Vallcarca i els Penitents
dugui el nom de M.Antonieta Cot

La Biblioteca de Penitents
durà el nom d’una bibliotecària

Els Herois de Gràcia davant un petit altar poc abans de
ser afusellats. (Foto: Álbum histórico y grafico de Gracia)

Els Herois de Gràcia (I)
El passat 30 de novembre es va inaugurar al cementiri
de Poblenou la nova placa en record dels Herois de Grà-
cia, uns fets que es remunten a l’any 1856, quan disset
graciencs foren afusellats sense judici.
Al llarg del segle XIX, els aixecaments militars, cops
d’estat i revoltes van ser uns fets bastant freqüents. Bar-
celona i els antics pobles del pla, avui convertits en bar-
ris de la ciutat, no van estar exempts de bullangues i
barricades constants promogudes per les classes popu-
lars, les quals vivien envoltades de misèria, amb sous
molt baixos i una esperança de vida curta a causa de les
males condicions sanitàries i d’habitatge, l’alimentació
insuficient, entre altres coses.
Una d’aquestes revoltes es produí el juliol de 1856, des-
prés del cop d’estat del general O’Donnell contra Espar-
tero en el qual aquest darrer va ser destituït de les seves
funcions. A Barcelona, aquests fets hi van originar dife-
rents bullangues que van desembocar el 18 de juliol en
una revolta popular, en la qual milicians i obrers es van
apoderar de la ciutat durant quatre dies i van aixecar
nombroses barricades en els barris populars del Raval i
de Sant Pere. En canvi, en els pobles de Gràcia i de
Sants, on el republicanisme i el sindicalisme estaven
molt estesos, també es va produir la revolta, encara que
el seu rerefons era un altre.
A Gràcia, un d’aquests avalots va agafar per sorpresa el
coronel Ravell i sis dels seus oficials, encarregats de la
repressió de la vila, dins de la Casa de la Marquesa –avui
passeig de Gràcia amb Sèneca.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 368 45 66

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Hi trobem llanes, agulles i models per fer a casa.

ALlanes Travessera ens envaeix una agra-
dable sensació de calidesa. Els cabdells de

llana que omplen els prestatges fan oblidar el
fred que fa a fora. És una botiga en què el
tracte també té un caliu especial i no s’escati-
ma temps ni paciència per explicar tot el que
calgui. Tenen una gran varietat de colors i fi-
lats de llana, cotó, moaré i sintètics, així com
agulles per fer mitja i ganxet, llaneres per co-
sir, circulars i infantils. Ofereixen als clients
diferents models per fer jerseis, jaquetes,
mantes, bufandes, ponxos i altres comple-

ments. La Maria Rosa i les seves filles, la
Clàudia i la Maria, porten aquest negoci fami-
liar de més de quaranta anys. Segons la Maria
Rosa, cal que els models siguin atractius, però
alhora senzills, perquè la gent es vegi amb cor
de fer-los. Diu que aquestes labors no són ex-
clusivament de senyores grans; hi ha molta
gent jove, fins i tot nois, que en fan.
Llanes Travessera
Travessera de Gràcia, 294
Telèfon: 93 458 89 95
www.llanestravessera.com

E L TA U L E L L

Donem vida a la llana

Joan Anton Font

LUIS CLÚA

LUIS CLÚA
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Barcelona manté
la inversió perquè
és la ciutat menys
endeutada



Per Sant Antoni tornen els Foguerons
Fidels com cada any, el 29 de gener arriben a Gràcia
els Foguerons de Sant Antoni, una tradició mallor-
quina que ha arrelat a la vila gracienca de la mà de
Toni Torrens, que la va portar des de Sa Pobla l’any
1993. L’organització va a càrrec del Districte de Grà-
cia i de la Fundació Festa Major. Com és habitual, les
places del Diamant, on es pot comprar la bossa amb
el pa i l’embotit, i de la Virreina, on hi haurà les acti-
vitats, seran el centre de la celebració .

‘Snowboard’ a Barcelona
Els aficionats a l’snowboard tenen una cita el 13 de
gener a la plaça Catalunya i el 14 de gener a la plaça
Universitat. Durant tota la jornada, les places seran
escenari d’una exhibició d’aquest esport de neu amb
la participació de riders professionals que faran salts
a una rampa mòbil. L’objectiu de la iniciativa és pro-
mocionar el Mundial de snowboard que se celebrarà a
Barcelona i La Molina del 14 al 22 de gener.

Primera pedra de l’Espai Albert Musons
El 23 de gener es posarà la primera pedra de la futura
seu dels Castellers de la Vila de Gràcia i de la Funda-
ció Privada Festa Major de Gràcia al carrer Alzina.
L’edifici portarà el nom d’Espai Albert Musons, en
homenatge al desaparegut periodista, historiador lo-
cal, conseller de Gràcia i, molt especialment, figura
imprescindible de la vida cultural de la vila. L’acte
tindrà lloc a les 13 h.

Tradicionàrius 2011
El Tradicionàrius 2011 s’inaugurarà el 14 de gener a
la plaça Vila de Gràcia amb el seguici dels Ministrers
de la Vila Nova i amb un concert de cants a tenora del
grup Trilla al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT),
tots dos a les 22 h. El festival continuarà el 21 de ge-
ner amb el concert de Pep Gimeno “Botifarra” i Mi-
quel Gil al Palau de la Música (21 h).
Més informació: www.tradicionarius.cat
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Una participant al projecte amb un alumne de l’escola Virolai.

El projecte Radars agafa nou impuls a La Salut
Alexandra Rubio

Radars és una iniciativa
que pretén que els veïns i

veïnes dels barris, en la mesu-
ra de les seves possibilitats,
donin suport a la gent gran
que tenen al seu voltant. L’ob-
jectiu és detectar i prevenir
possibles situacions d’aïlla-
ment i de vulnerabilitat i mi-
llorar la seva qualitat de vida.
El projecte Radars, doncs, pro-
cura atendre possibles situa-
cions de risc social o sanitari i

comunicar-les als Serveis So-
cials del Coll o al CAP Larrard.
El projecte Radars agafa ara
un nou impuls al barri de la
Salut amb una campanya de
difusió i la col·laboració d’al-
guns centres, com l’escola Vi-
rolai, que ja han començat a
treballar en aquest projecte.
En aquest centre, alumnes de
4t d’ESO elaboren materials
per explicar a la gent gran con-
ceptes bàsics de les noves tec-
nologies i les persones grans

els expliquen aspectes histò-
rics sobre l’evolució del barri o
de la ciutat. El coordinador de
noves tecnologies de l’escola
Virolai, en Joan Carles, afirma
que aquest intercanvi pot afa-
vorir una relació afable entre
generacions. El projecte Ra-
dars es va crear des del Pla de
Desenvolupament Comunitari
de La Salut i ha rebut el suport
i la col·laboració de l’Associació
de Comerciants i els veïns de
la plaça Lesseps, entre d’altres.

Daniel Venteo

L’any 2007, l’Ajuntament
presentava a la convo-

catòria anual de la Llei de Bar-
ris de la Generalitat el projecte
d’intervenció integral al barri
del Coll. L’aprovació per part
del Govern català del projecte
obria un període de cinc anys
de grans inversions econòmi-
ques al barri en el marc de la
llei, aportades a parts iguals
per la Generalitat i per l’Ajun-
tament de Barcelona. L’objec-
tiu no era un altre que resituar
en el mapa el barri del Coll
amb un seguit de projectes que
impulsessin la seva revitalitza-
ció urbana i social i, en defini-
tiva, la seva millora integral.

Entre els principals trets de
personalitat dels projectes al
barri del Coll, finançats amb
15 milions d’euros, s’hi desta-
quen els destinats a potenciar
els espais verds, amb la inte-
gració del parc de la Creueta
del Coll i el Park Güell a la res-
ta de l’estructura urbana, tot
millorant la seva accessibilitat
amb actuacions com ara les de
l’eix cívic del Portell, ara en
marxa. Els projectes de la Llei
de Barris també es proposaven
aprofitar totes les potenciali-
tats urbanístiques derivades
de la millora de la xarxa d’in-

fraestructures, com ara la mi-
llora de la L5 del metro –que
per primera vegada ha portat
el metro al cor mateix del bar-
ri– i la modernització de la
connectivitat interna del barri
del Coll i els seus entorns. En
aquest context s’inscriu la cre-
ació de les noves escales mecà-
niques dels carrers de Móra la
Nova i Jaume Cabrera, que
creen nous itineraris en direc-
ció vall/muntanya i que han
estat les primerers escales
mecàniques reversibles de pu-
jada i de baixada de tot l’espai
públic de Barcelona.
Entre altres projectes també
cal destacar la nova urbanitza-
ció del carrer del Portell, la re-
habilitació de la finca Turull
com a seu de noves activitats
de sensibilització mediam-
biental, els ajuts a la rehabilita-
ció, els programes de gènere
de benvinguda a les persones
nouvingudes o la creació de
nous espais de trobada cívica
al barri, com ara la nova urba-
nització de la plaça Laguna La-
nao, entre d’altres.

Ajuntament i
Generalitat han
finançat projectes
per un valor de 15
milions d’euros
gràcies a la Llei de
Barris. Mai abans el
barri del Coll s’havia
beneficiat de tantes
inversions
econòmiques

Parada de la línia 5 del metro, una fita històrica per al barri.

Les inversions de la Llei de Barris
fan història als carrers del Coll

VICENTE ZAMBRANO

ESCOLA VIROLAI

JOSEP MARIA CONTEL

P R O J E C T E S Q U E C U L M I N E NA
Entre els mesos de setembre de 2010 i gener de 2011 han

culminat diversos projectes al barri,com ara l’obertura de

la nova escola bressol El Gat Negre i la cobertura de les

pistes esportives. Inaugurada el passat 9 de desembre, la

nova escola bressol té capacitat per a 81 infants i ha supo-

sat una inversió econòmica de més d’1,6 milions d’euros.

Per altra part,el divendres dia 21 està prevista la celebra-

ció d’una festa popular per donar la benvinguda a la

cobertura de les pistes esportives del Coll.



Daniel Romaní

Els centres de recursos pedagògics
han esdevingut amb els anys una

eina clau per a les escoles: els proporcio-
nen materials educatius i didàctics en
préstec (llibres, maletes pedagògiques,
audiovisuals…) i sobretot organitzen di-
verses activitats per als alumnes i de

caire formatiu per als professors.
Aquests centres de recursos pedagògics
(CRP), doncs, avui són un servei impor-
tant per a la formació del professorat, la
dinamització pedagògica i el suport a la
tasca docent de tots els nivells educa-
tius dels centres d’ensenyament no uni-
versitari. Des del curs 2008-2009 el

centre de recursos pedagògics de Gràcia
està en un edifici situat al carrer Mare
de Déu de la Salut, 87.
Aquest edifici també alberga dos altres
serveis adreçats a les escoles i confor-
men, juntament amb el ja esmentat
CRP de Gràcia, l’anomenat Servei Edu-
catiu de Gràcia: d’una banda, l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicope-
dagògica (EAP), del qual formen part
diversos professionals (psicopeda-
gogs/gues, un treballador social i una fi-
sioterapeuta) que donen suport i asses-
soren mestres i famílies de nens que
presenten diverses dificultats d’apre-
nentatge, i de l’altra banda l’Equip LIC
(Llengua, Interculturalitat i Cohesió so-
cial), que assessora els centres docents
en temes de llengua, interculturalitat i
cohesió social, i ofereix recursos als pro-
fessors relacionats amb la diversitat cul-
tural i la creixent complexitat social.
El Servei Educatiu de Gràcia és, doncs,
actualment un referent de suport pe-
dagògic per a tots els centres educatius
que hi ha al districte de Gràcia.

Més informació:
Servei Educatiu de Gràcia
C. Mare de Déu de la Salut, 87
www.xtec.cat/se-gracia

El Servei Educatiu de Gràcia,
una eina útil per a les escoles

E D U C A C I Ó

Sessió de treball a la seu del Servei Educatiu de Gràcia.
LUIS CLÚA
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E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E NO

GRUPS MUNICIPAL S

El Pla d’Actuació
per a aquest
mandat aposta
per l’habitatge en
totes les seves

vessants, amb el convenciment
que cal arribar a un pacte polí-
tic i social per afrontar el gran
repte d’un dret bàsic de la ciu-
tadania. A Gràcia tenim en
marxa les obres d’habitatge tu-
telat per a gent gran, un centre
d’atenció primària i un aparca-
ment soterrat, a l’antic solar de
la sala Cibeles. Donem respos-
ta, així, a les necessitats de ser-
veis per a la gent gran gracien-
ca i a la de veïns i veïnes, tot
optimitzant espais disponibles.
Amb els mateixos criteris, a
l’antiga Escola d’Infermeria
Santa Madrona, al carrer Esco-
rial, construirem una promo-
ció de pisos per a joves i gent
gran i una escola bressol grà-
cies a un acord amb l’Obra So-
cial La Caixa. I per últim, el
mes de desembre vam posar en
marxa l’oficina integral d’habi-
tatge de Gràcia on, en un sol
espai, es poden resoldre dubtes
i realitzar qualsevol gestió rela-
cionada amb l’habitatge. Un al-
tre compromís assolit.

Habitatge,
un compromís assolit

PSC. Guillem Espriu

Quan no hi ha
planificació, quan
no s’informa prè-
viament al veïnat
i quan no s’és ca-

paç d’escoltar la ciutadania i
rectificar es produeixen situa-
cions de malestar i descon-
fiança envers els poders pú-
blics. Aquest és el cas de la font
del carrer Gomis. Un Ajunta-
ment ha de fer aquest tipus
d’obra de millora de la mà de les
veïnes i els veïns. Canviar ele-
ments del paisatge urbà o la
configuració urbanística d’un
carrer o una plaça significa,
massa sovint, destruir la seva
identitat i imposar la uniformi-
tat que provoca que un espai de
la ciutat deixi de ser especial i
amb unes característiques prò-
pies. A Gràcia hem patit aques-
tes situacions i el Govern muni-
cipal ha estat incapaç d’escoltar.
La política municipal no és pas
això! No és fer alcaldades quan
es perd el nord. La política mu-
nicipal és política amb majúscu-
les, perquè amb les nostres de-
cisions canviem el dia a dia i el
benestar de les persones. No
ens en podem oblidar!
fvilav@bcn.cat

D’obres sense consens
i democràcia

CiU. Francina Vila

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
Gràcia pateixen les traves que
posa el Govern Municipal per
sortir de la crisi i fomentar la
creació d’ocupació. Els empre-
nedors, els comerciants i
els autònoms necessiten menys
traves burocràtiques i
menys pressió fiscal per poder
dinamitzar l’economia, aug-
mentar la competitivitat i crear
llocs de treball. L’atur a Barcelo-
na supera les 100.000 persones
i duplica la taxa de 2007, dades
que mostren que el canvi liderat
pel PP ja és un fet. Gràcia nece-
sita mejores políticas para lu-
char contra la delincuencia con
más Guardia Urbana y Mossos,
además de más recursos para la
atención a las personas, con
más equipamientos y servicios
sociales, y con una inmigración
ordenada que cumpla la ley y
respete la ciudad y el país que
les acoge.

L’any del canvi

PPC. Alberto Fernández

La nova contrac-
ta de neteja i re-
collida de residus
és un dels salts
més importants

que des d’ICV-EUiA hem im-
pulsat a l’Àrea de Medi Am-
bient. Un any després del des-
plegament, el balanç és molt
positiu. A la ciutat, ja hi reco-
llim el 43% de la brossa orgàni-
ca –132.000 tones en total–,
amb una qualitat mitjana del
79,6%. La distribució territo-
rial és força homogènia, amb
alguns districtes situats ja en
l’horitzó que marca l’Agència
Catalana de Residus per a
2012. En d’altres, com Gràcia,
hi hem d’incidir per millorar
encara més la recollida selecti-
va. L’anàlisi de la brossa ens
ofereix un observatori d’hàbits
que ens permet focalitzar bé
les accions. La contracta ha
significat també una aposta
per l’estalvi d’aigua potable,
gràcies al reg amb recursos
freàtics, i per l’eficiència, amb
una flota de vehicles més gran,
però menys contaminant i
menys sorollosa. A més, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directes.

Bon balanç de la
recollida orgànica

ICV-EUiA. Ricard Gomà

La manca d’idees
ha acompanyat
aquest mandat
municipal a l’e-
quip de govern

del PSC i ICV-EUiA. Aquest
factor, sumat a l’acció de la ges-
tió per la pura gestió, ha acu-
mulat un seguit d’errors i de
gestió de la ciutat sense ànima.
És un error convocar els ciuta-
dans per elaborar un pla es-
tratègic, quan el que es vol és
dissimular la manca de liderat-
ge i de model de ciutat. Model
que et permet fer propostes
per anar transformant la reali-
tat. Durant aquest mandat a
Gràcia s’ha gestionat, com no
pot ser d’una altra manera,
però aquests gestors han estat
incapaços d’emetre un missat-
ge, un relat que expliqui per
què fem les coses i quina direc-
ció pren la ciutat. Manlleven
idees i relats construïts per al-
tres i, com alumnes trapelles,
intenten fer veure que tenen
idees genials i participatives,
tan genials que han hagut de
corregir el nom i deixar de dir
Plans Estratègics per dir-ne
Plans de Futur. Una manera de
veure si pesquen alguna idea.

Plans estratègics o
manca d’idees

ERC. Ricard Martínez

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els Jocs Olímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43 €

LLIBRES



M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

Gràcia Televisió
www.graciatelevisio.cat

Graciamon Televisió
www.graciamon.cat
graciamon@gmail.com

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM
Aldea, 15. Tel. 93 284 82 88

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10
www.independent.cat/gracia/

Revista Gracinova
Muntaner, 521, entl. Tel. 93 284 77 13
De l’Associació de Comerciants Gracinova

El teu comerç
Providència, 42. Tel. 660 88 43 56
Federació d’Associacions de Comerciants
Industrials i Artesans de Gràcia

La Tortuga
www.latortuga.cat

Línia Gràcia
www.liniagracia.comunicacio21.cat

INTERNET

Portal mòbil

Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Recursos d’orientació i recerca de feina
destinats principalment a les persones
que no en tenen. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics. Web del
programa conjunt de Barcelona Activa i
el Servei d’Ocupació de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El Club Natació Catalunya, l’Asso-
ciació Esportiva de Gràcia, la

Fundació Claror, els Lluïsos de Grà-
cia, l’Espeleoclub Gràcia, el club
d’Arquers de Catalunya, el Gràcia
Gimnàstic Club, el Club Bàsquet
Coll, la Unió esportiva Claret, el
Club Esportiu Europa i l’escola Ve-
druna Gràcia van ser les entitats
protagonistes, el 10 de desembre, de
la XIII edició de la Nit de l’Esport a
Gràcia, acte de reconeixement a les
persones i entitats que han destacat
la temporada anterior en el món de
l’esport.
La festa, que es va fer en una sala
plena a vessar de l’espai jove La Fon-
tana de Gràcia, també va recompen-
sar amb tres mencions especials la
secció de Tennis de Taula dels Lluï-
sos de Gracia, una per la trajectòria i
la dedicació del seu president, l’Òs-
car Casabona, la segona, perquè la
secció de Tennis de Taula dels Lluï-

sos es va fundar el 1960, ara fa 50
anys, i la tercera pel foment de l’es-
port com a model educatiu.
Per la seva part, també van rebre
una menció especial Carles Rofes,

entrenador Sènior A masculí de bàs-
quet del Lluïsos de Gràcia, com a
millor entrenador d’àmbit català se-
gons la Federació Catalana d’Entre-
nadors; Ferran Morris, pels seus 22

anys dedicats al bàsquet dels Lluïsos
de Gràcia, i Jordi Dellago, per la seva
trajectòria en el Club Bàsquet Coll,
on des del 1984 ha estat jugador,
entrenador i directiu. En l’actualitat
és el president del club.
Guillem Espriu, regidor de Gràcia,
va encoratjar tots els presents a
“continuar amb la gran tasca de la
promoció de l’esport, tant des de
dintre com des de fora de les escoles.
És una nit d’èxit de tots, del treball
dels esportistes, de les famílies, dels
directius i de les entitats”.

Més informació:
www.bcn.cat/gracia

Tennis de taula, bàsquet,
triatló, aquatló, natació,
gimnàstica artística,
rítmica i espeleologia,
entre les disciplines
reconegudes aquest any

La sala de l’espai jove
La Fontana va quedar
petita davant tants
assistents

Un moment del lliurament dels premis de la Nit de l’esport.

La XIII Nit de l’Esport reconeix
els èxits esportius de Gràcia

LUIS CLÚA
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada:
0,46 euros establiment de trucada (IVA
inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)
tarifat per segons.

S E R V E I P Ú B L I C

CAROLINA GARCIA

En marxa el nou Servei d’Orientació Jurídica



Quina és la situació del comerç a
Gràcia?
En la situació en què ens trobem, de cri-
si profunda i que a més a més afecta
tota mena de segments de la societat,
és complicada. Aquí a Gràcia tenim un
comerç de proximitat i tradicional, el
qual per la seva estructura, més flexible,
penso que podrà superar la crisi.
I l’eix del carrer Gran?
El comerç del carrer Gran havia estat
fins ara un comerç tradicional, però en
els darrers anys han començat a esta-
blir-s’hi les grans marques i diferents
franquícies.
Per quina raó?
Supleixen el comerç tradicional, que a
poc a poc es va acabant, per manca de
continuïtat generacional.
I aquest fenomen a què és degut?
La vida del comerciant és dura, són
moltes hores, hi ha un problema de fes-
tes i els fills prefereixen fer altres coses.
Perquè no passi això, hauríem que dig-
nificar aquest sector i això requereix

molts esforços de totes les parts impli-
cades, administracions i comerciants.
Què es perd amb la desaparició del
comerç tradicional?
Perdem el tracte personalitzat i el fet de
ser aconsellat. I, en el terreny de l’asso-
ciació, no és el mateix treballar i prepa-
rar campanyes amb els nostres asso-
ciats de comerç tradicional, que parlar
amb les grans marques o franquícies,
perquè els representants d’aquestes bo-
tigues ho han de transmetre tot a la
seva central.
Quina és l’extensió de l’eix?
És tot el carrer Gran: des dels Jardinets
fins a la plaça Lesseps. Això no obstant,
ens agradaria créixer i estendre’l a tra-
vés de les seves branques, on hi ha un
teixit comercial fort i important –en
aquest sentit, tenim el mercat de la Lli-
bertat i els carrers del voltant, que estan
a tocar de l’eix–, i seria bo aprofitar tota
aquesta sinergia per enfortir encara
més el comerç d’aquesta zona.
Sí...
Per una altra banda també hi ha el car-
rer Astúries, una de les artèries comuni-
catives del barri més important pel me-
tro de Fontana i que pensem que hauria
d’integrar-se també a l’eix.

Com han afrontat la campanya de
Nadal d’enguany?
La campanya de Nadal representa un
80% del nostre pressupost anual, el
qual distribuïm entre la il·luminació, el
trenet, la publicitat en ràdio i en l’auto-
bús del barri i tota la infraestructura
dels patges.

Què representen les vendes de Na-
dal en la facturació de l’any?
Poden oscil·lar entre un 15 i un 20% de
la facturació total.
Quin tipus de comerç pensa que hi
falta, a l’eix?
Podríem pensar que és el de l’alimenta-
ció, però tenim tota la zona comercial
del mercat, amb la qual caldria que su-
méssim esforços, però el que m’agrada-
ria és que fos comerç de proximitat i
tradicional, que n’hi ha i que encara no
el tenim nosaltres.

En què està pensant?
Estava pensant en grans marques cata-
lanes.
Com veu el futur del comerç de
proximitat?
Per garantir-ne la continuïtat hauríem
de crear un tipus de comerç en xarxa.
S’ha de mirar d’organitzar un comerç
que sigui atractiu per a les noves gene-
racions. S’ha passat de la botiga i reboti-
ga a comerços més amplis, però caldria
fer un pas endavant i crear nous models
de botiga i de gestió sense perdre la pro-
ximitat i l’atenció personalitzada.
Llavors?
Ens hem de posar les piles, estar al dia i
fer atractiu el que venem. Cal millorar
aparadors, merchandising, s’han de fer
cursos, anar a fires o donar voltes, per
millorar en el dia a dia. No podrem tirar
endavant si no traiem la pols d’alguns
comerços.
I les centrals de compres?
Han estat essencials per comprar a preu
competitiu. Crec que s’ha de pertànyer
a una central de compres, com la de fer-
reteria, que és el que conec. N’hi ha d’e-
lectrodomèstics, d’esports... N’hi ha
unes quantes. I a més a més també faci-
litant l’estoc.

E N T R E V I S TA Carles Camps , p re s i d e n t d e l ’ E i x C o m e rc i a l d e l c a r re r G r a n d e G r à c i a

Carles Camps a la seva botiga del carrer Gran de Gràcia.

Des de l’Associació de Botiguers de l’Eix

Comercial del carrer Gran de Gràcia, Carles

Camps està atent a tot el moviment comercial de

l’eix i també del barri. Una de les seves preocupa-

cions és créixer com a associació i l’altra, la per-

manència del comerç de proximitat i tradicional

“Per garantir-ne
la continuïtat hauríem

de crear un tipus de
comerç en xarxa”

Josep Maria
Contel

“S’ha de mirar d’organitzar
un comerç que sigui atractiu
per a les noves generacions”

JOSEP MARIA CONTEL

G R À C I A8 Gener 2011


